System zamawiania
jedzenia online

Uruchom sprzedaż przez
internet i zwiększaj
liczbę klientów.

ZWIĘKSZ SWOJE OBROTY
Dołącz do grona restauracji, które notują
zwiększone obroty

ZDOBĄDŹ NOWYCH KLIENTÓW
Pracujemy nad Twoją rozpoznawalnością w Google,
a Ty korzystasz na naszych działaniach marketingowych

WIEDZA I WSPARCIE
Pomożemy Ci stworzyć profil w naszym serwisie
i zrobimy wszystko, aby Twój biznes był jeszcze
bardziej udany

Posiadamy ponad 10 lat
doświadczenia w marketingu
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WIZYTÓWKA
Bądź widoczny w sieci
zdjęcie restauracji
widoczny numer kontaktowy
adres restauracji

PEŁNY PAKIET Z OPCJĄ
ZAMAWIANIA ONLINE
Aktywując konto otrzymasz wizytówkę oraz:
zdjęcie restauracji
widoczny numer kontaktowy
adres restauracji
adres www
linki do social mediów
godziny otwarcia

Aktywuj konto w systemie

www.tastypolish.uk

menu restauracji
zamówienia na miejscu, na wynos, z dowozem
rezerwacji stolika
dobra pozycja w Google

3/12

WYSZUKAJ PO ADRESIE
DOSTEPNA FUNKCJA LOKALIZACJI
WOGODNE PLATNSCI ONLINE
WYSZUKIWARKA LOKALIZACJI
Intuicyjna wyszukiwarka adresu dostawy
z podpowiedziami, klient, rozpoczynając zamawianie
najpierw wskazuje adres dostawy.

TRYBY SKŁADANIA
ZAMÓWIEŃ ONLINE
NA WYNOS
Tryb pozwalający na składanie zamówień na wynos, klient
odbierze zamówienie we własnym zakresie

Z DOSTAWĄ
Zamawianie jedzenia z dostawą, duże możliwości konfiguracji
obszarów dostaw. Cena i minimalna wartość zamówienia
zróżnicowane w zależności od strefy dostawy, opcja
wyliczania trasy i odległości na podstawie mapy.

REZERWACJA STOLIKA
Wygodna opcja rezerwacji stolika z automatycznymi
powiadomieniami SMS
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MENU
Menu Twojej restauracji będzie przejrzyste i czytelne na smartfonie,
tablecie i komputerze. Menu z podziałem na kategorie dań, z opcją
dodania zdjęć, pozwalające na złożenie
zamówienia i płatność za pomocą STRIPE
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POWIADOMIENIA

Odbieraj zamówienie jak chcesz!

DRUKARKA, TABLET, KOMPUTER, SMS
Dostępne są cztery warianty powiadomień: Drukarka, E-mail,
SMS lub Powiadomienie dźwiękowe w panelu obsługi zamówień
Możesz ustawić wszystkie cztery warianty lub wybrać określone
z nich
Powiadomienia drogą mailową - restauracja otrzymają wiadomość,
w której znajdują się wszystkie informacje niezbędne do obsługi
zamówienia
Powiadomienia SMS - na wskazany w panelu numer zostaje
wygenerowana wiadomość SMS z krótką informacją o zamówieniu
Powiadomienia w panelu - po zalogowaniu do panelu (tablet,
komputer, smartfon) restauracja otrzymuje powiadomienie w
formie komunikatu i powiadomienia dźwiękowego.
Powiadomienie dźwiękowe jest generowane co 20s do czasu
odebrania zamówienia
Wydruk zamówienia – panel połączony z drukarka pozwał na
automatyczne drukowanie zamówień
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PANEL ZARZĄDZANIA
Otrzymujesz pełny dostęp do zarządzania swoją
Resteuracją. Prosty w obsłudze, intuicyjny panel,
dzięki któremu szybko możesz zmienić cenę,
edytować opis czy jego dostępność
Zarządzasz całą ofertą restauracji, wyglądem
Twojego profilu, promocjami, godzinami pracy
Możesz skonfigurować indywidualne warianty,
dodać zdjęcia i wieli innych
rozmiar dania
wybór sosów
płatne i bezpłatne dodatki
limity zamówień
sposób przygotowania potrawy
minimalną/maksymalną kwotę zamówienia z dostawą
minimalną/maksymalną zamówienia odbiór osobisty
opłatę za opakowanie
oplata za dowóz
opcje darmowej dostawy dla zamówień powyżej... kwoty
szacowany czas dostawy
rezerwacje stolików
kupony rabatowe
napiwki
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RAPORT ROZLICZENIA ZAMOWIEŃ
Masz pełny dostęp do raportów sprzedaży który pomoże Ci w sprawnym analizowaniu
wykonanych rezerwacji oraz ich rozliczeniu
Raport rozliczenia zamówień pozwala sprawdzić wysokość zysków, a także w jednym miejscu
podejrzeć podsumowanie wpłat zarejestrowanych w systemie
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Aplikacja

TastyPolish.uk
Zamawiaj jedzenie
gdziekolwiek jesteś!
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TASTYPOLISH.UK TO NIE
TYLKO PLATFORMA DO
ZAMAWIANIA JEDZENIA

REKLAMĘ TWOJEJ
RESTAURACJI NA STAŁE
ZAMIESIMY W NASZYCH MEDIACH:

W ramach współpracy pomożemy wypromować Twoją restaurację

www.polishadvertiser.uk

Dzięki osobom, które codziennie odwiedzają nasze serwisy
zwiększasz widoczność Restauracji i dotrzesz do zupełnie nowej
grupy klientów

www.bilety24.uk

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenie w reklamie i promocji

www.polonia24.co.uk

Skorzystaj z naszych działaniach marketingowych

www.anonse.co.uk

Skorzystaj z dostępu do setek tysięcy naszych rodaków w UK

www.angolia.co.uk

www.zbiorka.uk
www.polonia24.uk

www.katalogfirm.london
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REJESTRACJA RESTAURACJI
Abonament już od £45

Bez umowy

Szybka aktywacja

Opłaty za zamówienia trafiają bezpośrednio na Twoje konto za pośrednictwem STRIPE

Cennik: www.tastypolish.uk/merchantsignup
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KONTAKT
Tasty Fresh Ltd
Registration Number 13460492
7 Station Parade
Uxbridge Road, W5 3LD London

020 8719 0919
hello@tastypolish.uk

www.tastypolish.uk

